TÁJÉKOZTATÓ
a referencia kamatlábról
Amennyiben Ön az ARGENTA LÍZING ZRt. forint alapú szabad felhasználású kölcsönét választja, úgy a
kölcsön ügyleti/késedelmi kamatának meghatározásakor Táraságunk minden esetben az alábbiak szerint jár
el:
ügyleti kamat = referenciakamat + kamatfelár
Társaságunk referenciakamatként forint alapú kölcsönügyletei esetében minden esetben a három (3) havi
BUBOR értékét veszi irányadónak.
Mi a BUBOR, hogyan ismerhetem meg annak értékét?
A BUBOR a Budapesti Bankközi Kamatláb, azaz olyan kamatláb, amely kamattal a jegyzésben résztvevő
Bankok egymás részére, meghatározott lejárattal forintban fedezetlen bankközi hitelt nyújtanak
egymásnak.
A BUBOR jegyzési eljárását 2016. november 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank kezeli, valamint a beadott
szabályszerű ajánlatok alapján az MNB állapítja meg a BUBOR értékét is. A jegyzési eljárás átláthatósága
érdekében az MNB az eljárásárendet Szabályzatban rögzítette, amelyet saját honlapján tett közzé
(www.mnb.hu/letoltes/bubor-szabalyzat.pdf).
Az aktuális BUBOR értéket Ön megtekintheti a hivatalos közzétevő Hírügynökségek oldalán (ez jelenleg a
THOMSON REUTERS, és a BLOOMBERG), illetve az MNB honlapján, valamint Társaságunk weboldalán
keresztül is (www.szabadfelhasznalasukolcson.hu MNB menüpont) elérhetőek az adatok.
A referenciakamat változásának hatása a kölcsönre
Tekintettel arra, hogy a referenciakamat változó, amely az aktuális bankközi piaci kamatokat tükrözi, annak
változása egyértelműen kihat az Ön ügyleti/késedelmi kamatára.
A szerződéskötést követően a szerződésben rögzített ügyleti kamat háromhavonta változhat a
referenciakamat változása miatt, erre vonatkozó rendelkezéseket a Kölcsönszerződés „Referenciakamat
változása” alpontja rögzíti részletesen, kérjük ezen rendelkezéseket olvassa el figyelmesen.
A referenciakamat változása továbbá a szerződő feleken kívül álló feltétel, azt Társaságunk semmilyen
módon nem tudja befolyásolni, illetve annak jövőbeli változását prognosztizálni biztosan nem lehet.
Mindezek figyelembevételével felhívjuk szíves figyelmét, hogy a referenciakamat változása jelentős
mértékű is lehet (különösen hosszabb futamidejű kölcsönök esetében). A változás a futamidő alatt lehet az
Ön számára kedvezőtlen illetve természetesen kedvező is, azonban a kedvezőtlen változás az Ön törlesztési
kötelezettségét jelentősen nehezítheti. Kérjük, hogy a hitelfelvétel során Ön ne csak a jelenlegi
kamatszintet, kamatfelárat, illetve a becsült törlesztőrészletet vegye figyelembe, hanem azt is fontolja
meg, hogy az esetleges referenciakamat változása esetén is tudja megfelelően teljesíteni törlesztési
kötelezettségeit, mivel a késedelmes, illetve a nemfizetés a szerződés felmondását, végső soron a fedezetül
felajánlott ingatlan elvesztését eredményezheti.
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